Palheiro Spa
Madeira Island
Português

Ashoka Spa – inspirado pela
natureza e seus 5 elementos

Atribuímos as nossas sessões de sauna ao elemento fogo, nossos
tratamentos de beleza caracterizam o elemento água, as técnicas de
massagem ao elemento terra e nossos peelings e/ou tratamentos para o
corpo envolvem os elementos ar e espaço.

No Ashoka, acreditamos que a base para o seu bem-estar
holístico é a natureza e seus 5 elementos. Como nos sentimos
responsáveis pela sua saúde mental, harmonizamos várias
técnicas de massagem, tratamentos energéticos e de beleza
com as forças da natureza.
Em perfeita sintonia com este lema – o fogo acende os
sentidos, o mar favorece a expansão, o ar e o espaço inspiram
a alma e a terra dá força – desfrute de um programa de
tratamento abrangente e benéfico.
Nosso objetivo é fazer com que você reencontre o seu
equilíbrio, para que possa se transformar na pessoa que
deseja.
Esperamos por você!
Equipe Ashoka Spa

Signature Treatments
em sintonia com os 5 elementos
Baseando-se no fato que, muitas vezes é esquecido, todo ser
humano é um indivíduo e, portanto, requer um tratamento
pessoal, a Ashoka, em colaboração com os melhores
especialistas, desenvolveu um conceito baseado nos 5
elementos – as bioenergias presentes em nós.
No Spa Palheiro, oferecemos uma terapia holística baseada
nos 5 elementos (ar, espaço, fogo, água e terra) em harmonia
com os tratamentos tradicionais ayurvédicos e europeus.

Elementos do ar e do
espaço
• Banho de flores para os pés
e ativação dos sentidos
• Reflexologia plantar para as
vias respiratórias
• Compressas quentes
para as costas com o óleo
essencial de bergamota e
sálvia

Elemento água
• Banho de flores para os pés
e ativação dos sentidos
• Massagem com pincel fino
para o rosto
• Massagem intensa na
cabeça, pescoço e ombros,
com óleo essencial, ervadoce ou ylang ylang
Elemento terra

Elemento fogo
• Banho de flores para os pés
e ativação dos sentidos
• Esfoliação corporal
• Massagem de vitalização
para o corpo inteiro com o
óleo essencial de gengibre
ou cardamomo
70 minutos por elemento

• Banho de flores para os pés
e ativação dos sentidos
• Luva de seda – massagem
de corpo inteiro
• Massagem profunda do
tecido conjuntivo dos braços
e pernas com o óleo essencial de angélica ou mirra
€ 133 cada

Cuidado natural – apenas o
melhor e o mais puro para você
É de particular importância para nós responder às suas
necessidades e desejos de uma forma direcionada. Com
os produtos «Pharmos Natur», você experimenta o efeito
regenerador exclusivo das plantas de cura e rejuvenescimento
selecionadas e adaptógenas. Seus ricos ingredientes ativos,
energia luminosa intensa e alta vibração estão contidos em
valiosos produtos de cuidado para a pele – com aloe vera puro
em vez de água – sem álcool – sem conservantes clássicos.
Sua pele absorve completamente o gel hidratante. Os muitos
ingredientes ativos suprem, reparam e regeneram suas
células. Agora, o processo de envelhecimento poderá diminuir
significativamente. Pele maravilhosa e radiante. Frescura e
vitalidade. Puro bem-estar em todo o seu ser!

O destaque do seu tratamento «Pharmos Natur» é a aplicação da nossa
folha fresca especial de Aloe Vera.

Os tratamentos de beleza

Rituais Spa – Tratamentos corporais

Tratamentos faciais,
pescoço e decote

Esfoliação corporal com
algas – Pharmos Natur/
Green Luxury

Bandagem corporal «Love
your age» – Pharmos
Natur/Green Luxury

Uma esfoliação corporal
nutritiva e hidratante

Rejuvenescimento, tonificação,
regeneração e cuidados
intensivos para a sua pele.
Este tratamento envolve da
cabeça aos pés, deixando uma
sensação maravilhosa de corpo
e pele relaxados.

60 Min

114 Euro

Rosto, pescoço e decote,
compressas para os pés,
massagem nos ombros,
pescoço e braços
90 Min

171 Euro

Tratamento rápido para o
rosto
30 Min

57 Euro

Spa Manicure,
mãos suaves

75 Euro

Spa Pedicure,
pés bonitos

75 Euro

PURE MEN
Vital facial treatment with
Pharmos Natur for Men:
Exfoliation, cleansing, facial
massage, final treatment
50 Min

95 Euro

Coloração dos
cílios

18 Euro

Coloração das
sobrancelhas

18 Euro

Correção das
sobrancelhas

18 Euro

25 Min

48 Euro

Esfoliação corporal com
sal de montanha e óleo
essencial
Remove delicadamente as
células mortas, fortalece o
tecido conjuntivo e estimula a
circulação sanguínea – deixa a
pele visivelmente aveludada e
macia. Ao usar o óleo essencial,
os nutrientes penetram melhor
na pele.
25 Min

48 Euro

25 Min

48 Euro

Ayurveda – o ser humano
como um todo

Ashoka é a palavra sânscrita para «livre de preocupações.» Ashoka é
aquele que dá alegria aos outros. Ashoka é o ser, conhecimento e
felicidade. É por isso que escolhemos o nome como o nosso lema, porque
queremos dar alegria e felicidade aos nossos clientes com os nossos

É esse sorriso que não quer desaparecer do rosto após o
tratamento ayurvédico. Com métodos de tratamento de
efeitos suaves e de longo prazo, o Ayurveda cria bem-estar,
relaxamento e ativação.
Ayurveda é o modo de vida mais antigo existente e ainda
tem a mesma importância que há milhares de anos. Ele é
comparado a um ritual e enxerga o ser humano como um todo.
O nome vem do sânscrito indiano e significa o conhecimento
da vida longa

tratamentos e os nossos cuidados.

Abhyanga – a massagem
com óleo corporal
ayurvédica

Mukabhyanga –
massagem ayurvédica
para o rosto e corpo

Padabhyanga – massagem
ayurvédica para os pés e
pernas

Uma massagem relaxante
que melhora o fluxo linfático,
estimula, desintoxica, fortalece
e revitaliza todo o sistema
nervoso.

Uma massagem delicada com
óleos e fragrâncias especiais.
Por meio de uma suave
acupressão dos pontos de
energia, esta massagem facial
tem um efeito revitalizante e
relaxante na região da boca
e dos olhos, bem como no
pescoço e nos ombros. Ao
mesmo tempo, tem um efeito
embelezador e harmonizador.

Com óleo fino ou ghee, seus
pés e pernas são massageados
suave e delicadamente. Isso
promove o fluxo de energia
no corpo e vitaliza todo o
organismo. Esta aplicação
fornece profunda paz e
equilíbrio interior.

60 Min

45 Min

45 Min

114 Euro

86 Euro

86 Euro

Panahasveda – massagem
ayurvédica nas costas
Uma massagem nas costas
agradável e muito eficaz. Alivia
a tensão das costas, nutre os
discos intervertebrais e evita
problemas na coluna por meio
de uma sofisticada técnica de
Marmaterapia e óleos vegetais
selecionados. A tensão e
os bloqueios causados pelo
estresse são liberados.

60 Min

114 Euro

Shiroabhyanga –
massagem ayurvédica
nos ombros e na cabeça

Trimurti – massagem
ayurvédica com pressão
corporal

Massagem especial na cabeça
e nos ombros que ajuda
a relaxar todo o corpo. A
circulação sanguínea na cabeça
é melhorada, alivia a tensão e
elimina a fadiga.

Esta massagem ayurvédica
clássica funciona
especificamente com os
pontos de energia do corpo.
Estimula o metabolismo e tem
um efeito energizante. Cabeça
e corpo são massageados
dinamicamente com óleo
quente.

45 Min

60 Min

86 Euro

114 Euro

Kalari massagem
Por meio desta massagem
dos pontos Marma, bloqueios
e tensão são liberados por
todo o corpo para reduzir a
pressão e o estresse na coluna
vertebral e nas articulações.
Este tratamento tem um efeito
positivo duradouro para a
postura, flexibilidade, vitalidade
e contra a dor.

60 Min

114 Euro

Massagens do mundo todo

Embarque em uma jornada imaginária ao redor do mundo com o seu
terapeuta Ashoka.

Não é apenas no Extremo Oriente que a cultura do bem-estar
faz parte da vida cotidiana há milhares de anos. Embarque
em uma jornada imaginária ao redor do mundo com o seu
terapeuta Ashoka.
Mergulhe na sensação de calor, relaxamento e segurança.
Redescubra sua atitude positiva em relação à vida, recupere a
vitalidade física e o equilíbrio mental.

Lomi Lomi Nui – massagem
como nos antigos templos
havaianos
Uma massagem de corpo
inteiro, que não é por nada
um programa de carinhos. O
corpo é amassado, esfregado,
pressionado, esticado,
alongado e depois massageado
novamente: o objetivo é liberar
velhas tensões e bloqueios.

60 Min

114 Euro

Massagem balinesa

Shiatsu

Esta massagem tradicional de
Bali é obrigatória para quem
procura um relaxamento
especial. Os movimentos
suaves e longos com óleo
de coco, combinados com
acupressão e massagem no
couro cabeludo, permitem que
você fuja da vida cotidiana.

Massagem japonesa com
pressão dos dedos, idealizada
para otimizar a energia vital do
corpo. A pressão bem aplicada
com o polegar e as palmas das
mãos afeta positivamente o
sistema nervoso.

60 Min

114 Euro

60 Min

114 Euro

100 Min

190 Euro

Massagem com pedras
quentes
Uma massagem relaxante com
óleos e pedras quentes de lava.
Essa estimulação revigora o
corpo e a mente.
50 Min

95 Euro

Massagem com óleos
aromáticos
Aqui são selecionados
especialmente para você óleos
essenciais que proporcionam
harmonia e um profundo
relaxamento.

Massagem Tuina

Massagem clássica

Massagem para gestantes

Esta massagem faz parte da
Medicina Tradicional Chinesa
(MTC). Pontos de acupuntura
e meridianos são estimulados
no sentido de MTC e o fluxo de
energia vital (Qi) harmonizado
de acordo com o princípio de
Ying e Yang. Esta massagem
reduz a dor nas costas e na
área do pescoço, bem como as
dores nas articulações e nos
músculos.

Com bálsamo especial de
aloe vera especialmente para
jogadores de golfe.

Desfrute esta massagem
delicada. Desde o primeiro
momento, você será
acompanhada por uma paz e
relaxamento total. Movimentos
lentos são combinados com
a respiração; um clima de
silêncio e aproximação se cria
nesta maravilhosa fase do
nascimento de uma nova vida.

25 Min

48 Euro

50 Min

95 Euro

Reflexologia plantar
Os impulsos de regeneração
são ativados por meio de uma
massagem de pressão em
determinados pontos para
estimular a autocura.
50 Min

95 Euro

Drenagem linfática
25 Min

48 Euro

50 Min

95 Euro

60 Min

114 Euro

25 Min

48 Euro

25 Min

48 Euro

50 Min

95 Euro

50 Min

95 Euro

Recomendações de pacotes

O conceito Ashoka Spa oferece um espaço para recarregar
sua paz, vitalidade, beleza e força. Os nossos especialistas
montaram pacotes especiais para você. Você também pode
criar seu próprio pacote. Deixe a nossa ampla oferta individual
inspirar você e decida por si mesmo – teremos prazer em lhe
ajudar.

Detox – desintoxicação
natural
• Sangria – Braços, coxas,
costas – para fortalecer o
tecido conjuntivo
• Massagem com mel – para
desintoxicação
• Esfoliação sobre leito
aquecido – para estimular o
metabolismo energético
• Tratamento final

Preço do pacote:
120 Min

Relaxamento e cuidado
«Love your age» da
Pharmos Natur/Green
Luxury
• Tratamento facial intensivo
– para suavizar e regenerar
as rugas. Dá à sua pele um
novo brilho e luminosidade
• Massagem de corpo
inteiro – para regenerar e
alongamento

Preço do pacote:
228 Euro

110 Min

190 Euro

Milagre delicado

Pacotes personalizados

• Lifting facial manual –
com máscara de ácido
hialurônico
• Esfoliação corporal
• Massagem aromática para o
corpo inteiro

Monte o seu pacote de
tratamento pessoal de 2 a 5
dias a partir da nossa lista.
O pacote pode incluir um
treinamento diário pessoal
de Yoga ou QI Gong de
60 minutos bem como um
tratamento de 45 minutos
cada.

Preço do pacote:
140 Min

229 Euro

Afeição
• Abhyanga – massagem
corporal com óleo
• Reflexologia plantare

Preço do pacote:
110 min

190 Euro

Wellfeeling «de luxe» para
homens – Pharmos Natur/
Green Luxury
• Tratamento vital facial
• Spa-Manicure/Spa-Pedicure
• Massagem clássica de corpo
inteiro

Preço do pacote:
230 Min

390 Euro

Preço para 2 dias:

504 Euro

Terapias e ofertas pessoais

Na criação, cada ser é único – escolha a oferta certa para
você.

Acreditamos que o verdadeiro bem-estar vai além de
uma ótima massagem. Conosco, você decide se deseja
reviver, manter, relaxar ou recarregar suas baterias. Nossos
especialistas da Ashoka oferecem ofertas personalizadas para
atender às suas necessidades e sensibilidades.

Personal Yoga Training
Nós praticamos a yoga
Hatha Yoga. No treinamento
individual com seu professor
de ioga, você pratica várias
posturas de ioga (asanas)
e técnicas de respiração
(pranayama), adaptadas às
suas sensibilidades pessoais.
Através desses exercícios,
você melhora sua flexibilidade,
postura, alivia a tensão e
promove sua concentração.

Aula particular
60 Min

Treinamento pessoal de
Qi Gong

Consulta nutricional
ayurvédica

O Qi Gong é tradicionalmente
praticado para relaxamento
e prevenção. Os exercícios
de Qi Gong treinam a
concentração e a memória,
melhoram a autoconsciência,
promovem senso de equilíbrio
e flexibilidade e levam
a uma melhor sensação
corporal, adaptada às suas
sensibilidades pessoais.

Com uma combinação de
sistemas de cura orientais
e ocidentais, você pode
reduzir seu peso de maneira
sustentável. Nossos médicos
indianos de Ayurveda
determinam sua constituição
e trabalhamos com você
para desenvolver um plano
de saúde que se concentre
no equilíbrio digestivo e na
transformação metabólica e
fornece ferramentas práticas.

Acupuntura
Este tratamento faz parte do
MTC e serve para harmonizar
a energia da vida. Isso é
conseguido com agulhas de
acupuntura, posicionadas
especificamente sobre pontos
correspondentes. O benefício:
a redução da dor. Útil contra
dores de cabeça, enxaquecas,
indigestão, estresse e
ansiedade.

Aula particular
95 Euro

60 Min

95 Euro

60 Min

120 Euro

60 Min

114 Euro

Etiqueta do Ashoka Spa

Horário

Chegada

de Segunda a Domingo
das 9:00 às 20:00

Observe que não podemos estender seu tratamento em caso de
chegada tardia para acomodar as reservas de outros hóspedes.

Antes do tratamento
Aconselhamos aos nossos hóspedes a chegarem 30 a 40
minutos antes do tratamento para relaxar na nossa piscina
interna aquecida. Recomendamos o uso da sauna e banho
de vapor antes de cada tratamento para preparar o corpo
e aprimorar os benefícios da experiência. Caso deseje ir
diretamente à sua experiência no spa, pedimos que chegue 15
minutos antes da sua consulta para preencher um formulário
de consulta sobre a sua saúde.

Condições de cancelamento
Informe-nos com 24 horas de antecedência para evitar uma taxa de
cancelamento de 100%.
Uso das instalações do spa
Em consideração aos outros hóspedes, não é permitido usar
nenhum tipo de dispositivo eletrônico, incluindo cigarros eletrônicos
ou telefones celulares no spa. Pedimos a todos os hóspedes que
mantenham o silêncio enquanto nas acomodações do spa.
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